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  اللجنة التنفيذية للصندوق المـتعدد األطراف
   ـاللتنفيـــذ بروتوكـول مونتريـ

   السبعونالثانى واالجتمـــاع 
    2014 آيار/مايو 16-12 ،مونتريال

  
  

 التعاون الثنائي
 

  

  تلقت أمانة الصندوق الطلب التالي من أجل التعاون الثنائي:
  

الوكالة  عنوان المشروع
 الثنائية

 فرنسا* زائرمشروع بيانى تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في الج

 فرنسا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة الثانية) في كينيا

 ألمانيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة الثانية) في أفغانستان

 ألمانيا وكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة الثانية) في بوليفيا (دولة متعددة القوميات)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

 ألمانيا في البرازيل )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة إعداد 

 ألمانيا كولومبيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية) فيإعداد 

 * ألمانيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية) في الھندإعداد 

 * ألمانيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوى) في إيران (جمھورية إسالمية)إعداد أنشطة استثمارية إلزالة 

 * ألمانيا دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية) في إيران (جمھورية إسالمية)خطة إإعداد 

 ألمانيا في موريشيوس خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (الشريحة الثانية)

 * ألمانيا لشريحة األولي) (بيان للھيدروكربون وتدريب) في المكسيكخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية، ا

 إيطاليا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة الثالثة) في غانا

سوائل تبريد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية، الشريحة األولي) (استعادة 
 الھيدروكلوروفلوروكربون) في المكسيك

 إيطاليا

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد بما في ذلك برنامج 
 تمكين) في الصين

 اليابان

   2016-2014* غير مدرج في خطة أعمال عام 
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  ظيم الوثيقةمالحظة بشأن تن

لطلبات من الوكاالت الثنائية، وما إذا كانت مؤھلة للموافقة من قبل اللجنة ا شاملة علىتقدم ھذه الوثيقة نظرة  .1
ذات  االجتماعاتوھى تترافق مع وثائق . 2014التنفيذية على ضوء المستوى األقصي للتعاون الثنائي المتاح لعام 

  التعاون الثنائي. تحديدئية، وتحتوى على التوصية المعيارية بشأن سنة العالقة التى تشمل مناقشة الطلبات الثنا

  نظرة شاملة
  

الوكالة) إلى  تكاليفدوالرا أمريكيا (بما في ذلك  1 889 484مشروعا للتعاون الثنائي بقيمة  14قدم مجموع   2.
  .1االجتماع الثانى والسبعين كما يبين الجدول 

  ون الثنائي، حسب الوكالة الثنائية (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)لتعاا: قيمة وعدد مشروعات 1الجدول
  

 عدد المشروعات المبلغ المطلوب (دوالر أمريكي) الوكالة الثنائية

 2 506,722 فرنسا

 9 895,506 ألمانيا

 2 396,856 إيطاليا

 1 90,400 اليابان

 14 1,889,484 المجموع

  
  طلب من حكومة فرنسا

  
 506 722موجزا لطلب من أجل التعاون الثنائي من حكومة فرنسا. وقيمة ھذا الطلب ( 2ول يعرض الجد  3.

دوالرا  2 082 959( 2014لعام  لفرنسا مساھمة الثنائيةالفي المائة من  20دوالرا أمريكيا) ال تتجاوز نسبة 
   أمريكيا).

  
  : تقديم من حكومة فرنسا2الجدول 

  
 البلد عنوان المشروع

 
لوبالمبلغ المط
(دوالر 
 أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

مشروع بيانى تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص
 منھا

 (*) 250,000 الجزائر

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة
 الثانية)

 (**) 200,000 كينيا

  56,722  ف دعم الوكالةتكالي
  506,722   المجموع

 *UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/19 
 **UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/30 

  
الطلب أعاله في الوثيقتين  علىتوجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق   4.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/19  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/72/30.  
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  طلب من حكومة ألمانيا

 895 506موجزا لطلبات من أجل التعاون الثنائي من حكومة ألمانيا. وقيمة طلب ألمانيا ( 3ل يعرض الجدو  5.
في  20تتجاوز نسبة  2013-2012دوالرا أمريكيا موافق عليه في الفترة  7 602 246دوالر أمريكي)، مع مبلغ 

دوالرا  314 915الرا أمريكيا بمقدار دو 8 182 837البالغة  2014-2012للفترة  أللمانيا مساھمة الثنائيةالالمائة من 
. 2014وجزء من مخصصات ألمانيا لعام  2013و 2012في المائة لعامى  100أمريكيا، حيث استخدمت نسبة 

، فإن المبلغ األقصي الذي يمكن الموافقة عليه في 2014-2012ھو آخر فترة الثالث سنوات  2014ونظرا ألن عام 
  دوالرا أمريكيا. 580 591يا في االجتماع الثانى والسبعين، ينبغى أال يتجاوز مبلغ برنامج المساعدة الثنائية ألمان

  
  : تقديم من حكومة ألمانيا3الجدول 

المبلغ المطلوب البلد عنوان المشروع
(دوالر 
 أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

ولي، الشريحةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األ
 الثانية)

 (*) 84,000 أفغانستان

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة
 الثانية)

بوليفيا (دولة 
متعددة القوميات)

94,500 (**) 

 30,000 30,000 البرازيل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية)إعداد 
 15,000 15,000 مبياوكول خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية)إعداد 
 20,000 20,000 الھند خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية)إعداد 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية)إعداد أنشطة استثمارية إلزالة 
 (قطاع الرغاوى)

إيران (جمھورية 
 إسالمية)

75,000 75,000 

إيران (جمھورية  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية)إعداد 
 إسالمية)

20,000 20,000 

 (***) 131,400 موريشيوس وكربونيـة (الشريحة الثانية)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية، الشريحة

 األولي) (بيان للھيدروكربون وتدريب)
 (****) 325,000 المكسيك

 160,000 794,900  المجموع الفرعي
 20,800 100,606  تكاليف دعم الوكالة

 180,800 895,506 لمجموعا
 *UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/18  

 **UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/21  
 ***UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/32  

 ****UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33  
  
  
أعاله في الوثائق  اتالطلب علىتوجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق   6. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/18  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/72/21  و
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/32  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33.  

  
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/13 
 
  

4  

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/أنشطة استثمارية إلزالة المواد إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

  
 وصف المشروع

  
المواد خطط إدارة إزالة المرحلة الثانية من  قدمت حكومة ألمانيا الطلبات التالية إلعداد  7.

الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وكولومبيا والھند 
إيران (جمھورية إسالمية) باعتبارھا الوكالة المتعاونة. وترد تفاصيل األنشطة التى سيجرى االضطالع بھا خالل  و
  باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة. 1لية إعداد المشروع في برنامج عمل اليونديبيعم

  تعليقات أمانة الصندوق
  

نظرت األمانة في جميع التقديمات أعاله على ضوء المقترحات التفصيلية المقدمة من الوكالة المنفذة   8.
. والمبالغ المشار إليھا للبلدان 71/42المقرر  الرئيسة، وقررت أن المعلومات الواردة والتمويل المطلوب يتمشي مع

  أعاله ھى لحكومة ألمانيا فقط. وينعكس التمويل االضافي في برنامج عمل اليونديبي. 3في الجدول 

  توصية أمانة الصندوق
  

لخطط إدارة بالموافقة الشاملة على طلبات مكونات حكومة ألمانيا إلعداد مشروع توصي أمانة الصندوق   9.
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل إزالة 

 بھذه الوثيقة. 3إيران (جمھورية إسالمية) عند مستوى التمويل المبين في الجدول  وكولومبيا والھند و
  

  طلب من حكومة إيطاليا
  

 396 856ن الثنائي من حكومة إيطاليا. وقيمة ھذا الطلب (موجزا لطلب من أجل التعاو 4يعرض الجدول   10.
دوالرا  1 700 590( 2014لعام  إليطاليا مساھمة الثنائيةالفي المائة من  20دوالرا أمريكي) ال تتجاوز نسبة 

  .أمريكيا)

  : تقديم من حكومة إيطاليا4الجدول 
المبلغ المطلوب البلد عنوان المشروع

(دوالر 
 أمريكي)

موصي به المبلغ ال
 (دوالر أمريكي)

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة
 الثالثة) 

 (*) 70,000 غانا

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية، الشريحة 
 األولي) (استعادة سوائل تبريد الھيدروكلوروفلوروكربون)

 (**) 281,200 كسيكالم

  45,656  
  396,856   المجموع

 *UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/27  
 **UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33  

  
و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/27 الوثيقتينتوجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق في   11.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33.  
  

                                                       
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/14  
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 طلب من حكومة اليابان
  

 90 400زا لطلب من أجل التعاون الثنائي من حكومة اليابان. وقيمة ھذا الطلب (موج 5يعرض الجدول   12.
 دوالرا أمريكيا). 4 262 532( 2014لعام لليابان مساھمة الثنائية الفي المائة من  20دوالر أمريكي) ال تتجاوز نسبة 

  

  : تقديم من حكومة اليابان5الجدول 
المبلغ المطلوب البلد عنوان المشروع

ر (دوال
 أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة األولي، الشريحة
 الثالثة) (قطاع خدمة التبريد بما في ذلك برنامج تمكين)

 (*) 80,000 الصين

  10,400  تكاليف دعم الوكالة
  90,400   المجموع

 *UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/24  
  

   .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/24ةتوجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق في الوثيق  13.
  

  عامة توصية
  

تطلب من أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروع الثنائي الموافق عليه في  أن ةاللجنة التنفيذي قد ترغب  14.
  االجتماع الثانى والسبعين كما يلى:

لعام  لفرنسا مساھمة الثنائيةالي (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد دوالر أمريك XXXمبلغ  (أ) 
  ؛2014

  
 أللمانيا مساھمة الثنائيةالدوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد  580 591مبلغ  (ب) 

- 2015ة للفتر أللمانيا مساھمة الثنائيةالدوالر أمريكي لتعويض  XXXومبلغ  2014-2012للفترة 
  ؛2017

  
لعام  إليطاليا مساھمة الثنائيةالدوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد  XXXمبلغ  (ج) 

  ؛2014
  

لعام  لليابان مساھمة الثنائيةالدوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد  XXXمبلغ  (د) 
2014. 

  
  

---  
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